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Llei 58/2003, general tributària i 44 i següents del Reglament general de recaptació, respectivament.
El procediment de transmissió telemàtica de les declaracions amb sol·licitud d’ajornament o fraccionament,
reconeixement de deute amb sol·licitud de compensació
o simple reconeixement de deute és el previst als apartats
anteriors, amb la particularitat que els declarants s’han de
connectar, i enviar el document corresponent establert a
la normativa per a cada tipus de sol·licitud de les esmentades anteriorment, al registre telemàtic de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb el que preveu la Resolució de 23 d’agost de 2005, de la Direcció
General d’Agència Estatal d’Administració Tributària, per
la qual es regula la presentació de determinats documents electrònics en el seu registre telemàtic general; una
vegada enviat correctament el document que correspongui l’Agència Tributària retornarà en pantalla un número
de referència que obligatòriament ha de ser consignat en
enviar les esmentades declaracions.
Article 8. Termini de presentació dels models 322 i 353.
La presentació de les autoliquidacions corresponents
als models 322 i 353, així com, si s’escau, l’ingrés de la
quantitat resultant del model d’autoliquidació 353, s’ha
d’efectuar dins els vint primers dies naturals del mes
següent a la finalització del corresponent període de liquidació mensual, excepte la corresponent al període de liquidació del mes de juliol, que s’ha de presentar durant el mes
d’agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre
immediatament posteriors i la corresponent a l’últim període de liquidació de l’any, que s’ha de presentar durant els
trenta primers dies naturals del mes de gener següent, juntament amb la declaració resum anual que han de presentar individualment totes les entitats integrants del grup.
Article 9. Termini de presentació del model 039.
La presentació del model 039 s’ha de fer, amb caràcter
general, el mes de desembre anterior a l’inici de l’any
natural en què hagin de tenir efecte les opcions o renúncies que es comuniquin a través d’aquest, amb les excepcions següents:
a) Quan es produeixin modificacions al llarg de l’any
que afectin les entitats del grup que apliquen el règim
especial, s’ha de presentar dins el termini establert per a
la presentació de l’autoliquidació corresponent al període
de liquidació en què es produeixi la modificació.
b) En cas d’inici d’activitats empresarials o professionals o d’inici d’una activitat que constitueixi un sector diferenciat respecte d’altres que exercien amb anterioritat
empresaris o professionals que formin part d’un grup d’entitats i que hagin exercit l’opció establerta a l’article 163
sexies.cinc de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, si
opten per l’aplicació de la regla de prorrata especial a què
es refereix l’article 103.dos.1r de la Llei de l’impost en relació amb el sector diferenciat de les operacions intragrup,
l’entitat dominant del grup ha de presentar el model 039 i
ha de comunicar aquesta opció dins el termini establert per
a la presentació de l’autoliquidació corresponent al període
en què es produeixi el començament de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a aquestes activitats.
c) En cas que el mes de desembre es produeixi la
incorporació de qualsevol entitat a un grup que apliqui el
règim especial, la comunicació d’aquesta circumstància
s’ha de fer presentant el model 039 en el període comprès
entre la data d’incorporació de l’esmentada entitat al grup
fins al 20 de gener següent.
d) Quan en un grup que estigui aplicant el règim
especial s’incorporin entitats de nova creació, l’entitat
dominant del grup ha de comunicar aquesta circumstància presentant el model 039 dins el termini establert per a
la presentació de l’autoliquidació corresponent al període
de liquidació en què s’hagi produït la incorporació.
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Disposició addicional única. Modificació de l’Ordre
EHA/2027/2007, de 28 juny, per la qual es desplega
parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament general de recaptació, en
relació amb les entitats de crèdit que presten el servei
de col·laboració en la gestió recaptadora de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.
A l’annex II «Codi 022-Autoliquidacions especials» i a
l’annex VI «Models d’autoliquidació en què el resultat sigui
una sol·licitud de devolució i gestionables a través d’entitats
col·laboradores», s’inclou el següent model de declaració:
Codi de model: 353.
Denominació: Grup d’entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual.
Períodes d’ingrés: M.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 23 de novembre de 2007.–El vicepresident
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro
Solbes Mira.
Nota: Annexos no traduïts al català; vegeu l’edició en castellà de
l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, publicada en el BOE núm.
286, de 29 de novembre de 2007, pàg. 48822.

20485

ORDRE EHA/3435/2007, de 23 de novembre, per
la qual aproven els models d’autoliquidació 117,
123, 124, 126, 128 i 300 i s’estableixen mesures
per a la promoció i ampliació de la presentació
telemàtica de determinades autoliquidacions,
resums anuals i declaracions informatives de
caràcter tributari. («BOE» 286, de 29-11-2007.)

Amb l’objecte d’adaptar-se a la nova normativa establerta
per a les autoliquidacions complementàries a l’article 119 del
Reglament general de les actuacions i els procediments de
gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes
comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat
pel Reial decret 1065/2007 de 27 de juliol, es fa necessari
modificar el format de diversos models d’autoliquidació de
manera que s’incloguin caselles que indiquen si es tracta o no
d’una autoliquidació complementària per consignar expressament la deducció del que s’ha ingressat en declaracions
anteriors del mateix tribut, exercici i període. Així mateix, en
el model d’autoliquidació referent a l’impost sobre el valor
afegit, es considera convenient, per facilitar-ne l’emplenament i poder fer les validacions oportunes, introduir-hi una
casella independent per consignar la regularització de les
deduccions provisionals una vegada calculada la prorrata
definitiva en l’últim període de liquidació de l’exercici.
D’altra banda, l’Agència Tributària ha prestat en els
últims anys una especial atenció a les possibilitats que
ofereixen les noves tecnologies per facilitar als ciutadans
el compliment voluntari de les obligacions tributàries. En
aquest sentit, els èxits que s’han assolit han estat notables, especialment des de la promulgació del Reial decret
263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització
de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques
per l’Administració General de l’Estat, dictat en desplegament del que disposa l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
En aquesta mateixa línia, l’article 96 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, compromet, amb
caràcter general, l’Administració tributària perquè promogui la utilització de les tècniques i els mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics necessaris per al desenvolupa-
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ment de la seva activitat i l’exercici de les seves competències, i apunta que quan sigui compatible amb els mitjans tècnics de què disposi, els ciutadans s’hi poden
relacionar per exercir els seus drets i complir les seves
obligacions a través de les esmentades tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics amb les garanties i requisits previstos en cada procediment.
Des de 1998, any en què va començar la presentació de
declaracions tributàries per via telemàtica, s’ha anat incrementant de mica en mica el nombre de declaracions i autoliquidacions susceptibles de presentació per aquesta via,
en la mesura que ho han permès els recursos tècnics i
humans de l’Agència Tributària. Les tecnologies de la informació i les comunicacions permeten superar les barreres
de temps i espai que encara separen el ciutadà de l’Administració. Els permeten relacionar-se amb aquestes sense
cues ni esperes, agilitar i facilitar als obligats tributaris el
compliment de les seves obligacions, i sobretot, faciliten
l’accés dels ciutadans als serveis públics, perquè el millor
servei al ciutadà constitueix la raó fonamental d’aquestes
reformes, per configurar una Administració moderna, eficaç i eficient en les seves relacions amb aquests.
L’evolució de la tecnologia associada a Internet posa de
manifest la creixent utilització d’aquesta via en les relacions
entre els obligats tributaris i l’Agència Tributària davant la
utilització d’altres mitjans com són els models de presentació en paper. A més, l’experiència gestora posa de manifest
els avantatges de la via telemàtica davant d’altres formes de
presentació. Per això, es considera que actualment es donen
les condicions idònies per potenciar la utilització d’Internet
com a mitjà de presentació de declaracions i de restringir
l’ús dels suports directament llegibles per ordinador únicament per a les declaracions anuals d’operacions que continguin més de 49.999 registres declarats.
D’altra banda l’experiència en l’aplicació del procediment de presentació per la via telemàtica de les declaracions de grans empreses i la generalització d’aquesta forma
de presentació per a aquests obligats tributaris, així com
del model 201 (Declaració simplificada de l’impost sobre
societats i l’impost sobre la renda de no residents corresponents a establiments permanents i entitats en règim
d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en el territori espanyol) per als declarants que tinguin forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada, fa que es consideri necessari, per a aquest
col·lectiu de contribuents, establir de manera obligatòria la
presentació telemàtica de les autoliquidacions models 110,
115, 117, 123, 124, 126, 128, 202, 300 i de les declaracions
resum anual o informatives models 180, 187, 193, 198, 345,
347, 349 i 390, presentació que s’ha d’efectuar d’acord amb
les normes reguladores actualment existents.
Cal indicar finalment que, pel que fa al model 187, amb
l’objectiu de fer possible la seva presentació telemàtica per
Internet, en els articles 5 i 6 d’aquesta Ordre es regulen les
condicions generals i el procediment de presentació.
La competència del ministre d’Economia i Hisenda
per establir el procediment de presentació telemàtica de
declaracions tributàries deriva de normes de rang legal.
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
a l’apartat 4 del seu article 98 habilita el ministre d’Hisenda perquè determini els supòsits i les condicions en
què els obligats tributaris han de presentar per mitjans
telemàtics les seves declaracions, autoliquidacions,
comunicacions, sol·licituds i qualsevol altre document
amb transcendència tributària.
L’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix que,
per reglament, les administracions públiques poden establir l’obligatorietat de comunicar-se amb aquestes utilitzant només mitjans electrònics, quan els interessats es
corresponguin amb persones jurídiques o col·lectius de
persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius
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acreditats que tinguin garantit l’accés i la disponibilitat
dels mitjans tecnològics necessaris.
Les habilitacions al ministre d’Hisenda indicades en
aquesta Ordre s’han d’entendre conferides al ministre
d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que disposen l’article 5è i la disposició final segona del Reial decret 553/2004,
de 17 d’abril, pel qual es reestructuren els departaments
ministerials.
En virtut d’això, disposo:
Article 1. Aprovació de determinats models d’autoliquidació.
S’aproven els models d’autoliquidació que s’esmenten a continuació, cadascun dels quals consta dels dos
exemplars següents:
Exemplar per al declarant.
Exemplar per a l’entitat col·laboradora-AEAT.
a) Model 117. Impost sobre la renda de les persones
físiques, impost sobre societats i impost sobre la renda de
no residents. Retencions i ingressos a compte/pagament a
compte. Rendes o guanys patrimonials obtinguts com a
conseqüència de les transmissions o els reemborsaments
d’accions i participacions representatives del capital o del
patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva (Annex I).
El número de justificant que ha de figurar en aquest
model és un nombre seqüencial els tres primers dígits del
qual es corresponguin amb el codi 117.
b) Model 123. Impost sobre la renda de les persones
físiques. Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments
permanents). Retencions i ingressos a compte sobre
determinades rendes (Annex II).
El número de justificant que ha de figurar en aquest
model és un nombre seqüencial els tres primers dígits del
qual es corresponguin amb el codi 123.
c) Model 124. Impost sobre la renda de les persones
físiques. Impost sobre societats i impost sobre la renda de
no residents (establiments permanents). Retencions i
ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari
i rendes derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe
d’actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens (Annex III).
El número de justificant que ha de figurar en aquest
model és un nombre seqüencial els tres primers dígits del
qual es corresponguin amb el codi 124.
d) Model 126. Impost sobre la renda de les persones
físiques. Impost sobre societats i impost sobre la renda de
no residents (establiments permanents). Retencions i
ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i
rendes obtingudes per la contraprestació derivada de comptes en tota mena d’institucions financeres, incloent-hi les
basades en operacions sobre actius financers (Annex IV).
El número de justificant que ha de figurar en aquest
model és un nombre seqüencial els tres primers dígits del
qual es corresponguin amb el codi 126.
e) Model 128. Impost sobre la renda de les persones
físiques. Impost sobre societats i impost sobre la renda de
no residents (establiments permanents). Retencions i
ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital
mobiliari procedents d’operacions de capitalització i de
contractes d’assegurança de vida o invalidesa (Annex V).
El número de justificant que ha de figurar en aquest
model és un nombre seqüencial els tres primers dígits del
qual es corresponguin amb el codi 128.
f) Model 300. Autoliquidació trimestral de l’impost
sobre el valor afegit (Annex VI ).
El número de justificant que ha de figurar en aquest
model és un nombre seqüencial els tres primers dígits del
qual es corresponguin amb el codi 300.
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Article 2. Àmbit d’aplicació i condicions generals de la
presentació telemàtica per Internet de determinats
models d’autoliquidació.
1. La presentació de les autoliquidacions a què es
refereix el present article corresponents als obligats tributaris que tinguin la forma jurídica de societat anònima o
de societat de responsabilitat limitada, s’ha de fer de
manera obligatòria per via telemàtica a través d’Internet.
Les autoliquidacions a què es refereix el paràgraf
anterior són les següents:
Model 110. Retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Rendiments
del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda.
Model 115. Impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre societats i impost sobre la renda de no
residents (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments
procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.
Model 117. Impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre societats i impost sobre la renda de no
residents. Retencions i ingressos a compte/Pagament a
compte. Rendes o guanys patrimonials obtingudes com a
conseqüència de les transmissions o reemborsaments
d’accions i participacions representatives del capital o del
patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva.
Model 123. Impost sobre la renda de les persones físiques. Retencions i ingressos a compte sobre determinats
rendiments del capital mobiliari. Impost sobre societats i
impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes.
Model 124. Impost sobre la renda de les persones físiques. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no
residents (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol classe d’actius
representatius de la captació i utilització de capitals aliens.
Model 126. Impost sobre la renda de les persones físiques. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no
residents (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i
rendes obtingudes per la contraprestació derivada de
comptes en tota classe d’institucions financeres, incloenthi les basades en operacions sobre actius financers.
Model 128. Impost sobre la renda de les persones físiques. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no
residents (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari
procedents d’operacions de capitalització i de contractes
d’assegurança de vida o invalidesa.
Model 202. Impost sobre societats. Impost sobre la
renda de no residents (establiments permanents i entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en el territori espanyol). Pagament fraccionat.
Model 300. Autoliquidació trimestral de l’impost sobre
el valor afegit.
2. La presentació telemàtica de les esmentades autoliquidacions està subjecta a les condicions següents:
1r El declarant ha de disposar de número d’identificació fiscal (NIF) i estar identificat en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors amb caràcter previ a la presentació del model d’autoliquidació.
2n El declarant ha de tenir instal·lat al navegador un
certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional
de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda o qualsevol
altre certificat electrònic admès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb el que preveu l’Ordre
HAC/1181/2003, de 12 de maig, per la qual s’estableixen nor-
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mes específiques sobre l’ús de la signatura electrònica en
les relacions tributàries per mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Si la presentació telemàtica la fa una persona o entitat
autoritzada per presentar declaracions en representació de
terceres persones, aquesta persona o entitat autoritzada és
qui ha de tenir instal·lat al navegador el seu certificat.
3r Per fer la presentació telemàtica, el declarant ha
d’emplenar i transmetre les dades del formulari, ajustat al
model d’autoliquidació que es vulgui declarar, i que està
disponible a la pàgina web de l’Agència Tributària.
3. Presentació de declaracions amb deficiències de
tipus formal: en els casos en què es detectin anomalies de
tipus formal en la transmissió telemàtica de declaracions,
aquesta circumstància s’ha de posar en coneixement del
presentador de la declaració pel mateix sistema mitjançant
els corresponents missatges d’error, perquè ho esmeni.
4. Simultaneïtat de l’ingrés i la presentació telemàtica de les autoliquidacions amb resultat per ingressar. La
transmissió telemàtica d’aquest model s’ha de fer a la
mateixa data en què tingui lloc l’ingrés resultant. No obstant això, en cas que hi hagi dificultats tècniques que
impedeixin fer la transmissió telemàtica de la declaració a
la mateixa data de l’ingrés, es pot fer la transmissió telemàtica fins al segon dia hàbil següent al de l’ingrés.
5. Els obligats tributaris que tinguin la forma jurídica
de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada i que tinguin la consideració de gran empresa han de
seguir presentant el model 117 d’acord amb el procediment previst a l’Ordre de 22 de febrer de 1999, per la qual
s’aprova l’esmentat model.
6. Les persones o entitats autoritzades a presentar per
via telemàtica declaracions en representació de terceres
persones, d’acord amb el que disposa el Reial decret
1377/2002, de 20 de desembre, que desplega la collaboració social en la gestió dels tributs per a la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris, i l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de
maig, per la qual s’estableixen els casos i les condicions en
què es pot fer efectiva la col·laboració social en la gestió
dels tributs, i s’estén aquesta expressament a la presentació telemàtica de determinats models de declaració i altres
models tributaris, podran fer ús d’aquesta facultat respecte
a les autoliquidacions a què es refereix aquest article.
Article 3. Procediment per a la presentació telemàtica
per Internet de determinats models d’autoliquidació.
1. Si es tracta d’autoliquidacions per ingressar, el
procediment per a la presentació telemàtica per Internet
de les autoliquidacions esmentades a l’article anterior és
el següent:
a) Per fer l’ingrés previ, el declarant s’ha de posar en
comunicació amb l’entitat de dipòsit que actua com a collaboradora en la gestió recaptadora (bancs, caixes d’estalvis o cooperatives de crèdit) per via telemàtica de forma
directa, o a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, o bé acudint a les seves oficines, per fer l’ingrés
corresponent i facilitar les dades següents:
NIF del subjecte passiu (9 caràcters).
Exercici fiscal (2 últims dígits).
Període: 2 caràcters. T o M.
Codi del model de document d’ingrés o devolució que
correspongui entre els següents: 110, 115, 117, 123, 124,
126, 128, 202, 300.
Tipus d’autoliquidació = I Ingrés.
Import que ha d’ingressar (ha de ser superior a zero).
L’entitat col·laboradora, una vegada fet l’ingrés, ha d’assignar un número de referència complet (NRC) que generarà
informàticament mitjançant un sistema criptogràfic que
relacioni de forma unívoca el NRC amb l’import ingressat.
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Alhora, ha de remetre o lliurar, segons la forma de
transmissió de les dades, un rebut que contindrà, com a
mínim, les dades assenyalades a l’article 3.3 de l’Ordre
EHA/2027/2007 de 28 de juny, per la qual es desenvolupa
parcialment el Reial decret 939/2005, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament general de recaptació, en relació amb les entitats de crèdit que presten el servei de collaboració en la gestió recaptadora de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
b) El declarant es connectarà amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària a través d’Internet a l’adreça
electrònica www.agenciatributaria.es, i seleccionarà, dins
de l’oficina virtual el concepte fiscal i la declaració a transmetre i hi introduirà el NRC subministrat per l’entitat collaboradora o el compte de domiciliació de l’import a
ingressar.
c) A continuació ha de transmetre la declaració amb
la signatura electrònica, generada en seleccionar el certificat prèviament instal·lat en el navegador a aquest efecte.
Si el presentador és una persona o entitat autoritzada
a presentar declaracions en representació de terceres persones, es requereix una única signatura, la corresponent
al seu certificat.
d) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li retornarà en pantalla les dades
del document d’ingrés validat amb un codi electrònic de 16
caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.
En el cas que la presentació sigui rebutjada es mostrarà
en pantalla la descripció dels errors detectats. En aquest
cas, s’han de solucionar en el formulari d’entrada, o repetint la presentació si l’error és originat per un altre motiu.
El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració
acceptada, així com, si s’escau, el document d’ingrés,
degudament validats amb el codi electrònic corresponent.
2. Si el resultat de la declaració és per retornar o per
compensar, o correspon a un període sense activitat, s’ha
de procedir de la manera següent:
a) El declarant es connectarà amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària a través d’Internet, a l’adreça
electrònica www.agenciatributaria.es, i seleccionarà, dins
de l’oficina virtual, el concepte fiscal i el model d’autoliquidació a transmetre.
b) A continuació ha de transmetre la declaració amb
la signatura electrònica, generada en seleccionar el certificat d’usuari prèviament instal·lat en el navegador a
aquest efecte.
Si el presentador és una persona o entitat autoritzada
a presentar declaracions en representació de terceres persones, es requereix una única signatura, la corresponent
al seu certificat.
c) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li retornarà en pantalla les
dades del formulari validades amb un codi electrònic
de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.
En el cas que la presentació sigui rebutjada es mostrarà
en pantalla la descripció dels errors detectats. En aquest
cas, s’han de solucionar en el formulari d’entrada, o repetint la presentació si l’error és originat per un altre motiu.
El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració
acceptada, degudament validada amb el corresponent
codi electrònic.
3. Si el resultat de l’autoliquidació corresponent és
per ingressar i es presenta amb sol·licitud de compensació, ajornament o fraccionament, és aplicable el que preveuen els articles 71 i següents de la Llei 58/2003, general
tributària, i 55 i següents del Reglament general de recaptació, i els articles 65 de la Llei 58/2003, general tributària,
i 44 i següents del Reglament general de recaptació, respectivament.
El procediment de transmissió telemàtica de les declaracions amb sol·licitud d’ajornament o fraccionament, sollicitud de compensació, simple reconeixement de deute o
sol·licitud d’anotació en compte corrent tributari és el que
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preveuen els apartats anteriors, amb la particularitat que,
juntament amb l’autoliquidació, els declarants han d’enviar per la via telemàtica per Internet al registre telemàtic
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària el document
corresponent establert a la normativa per a cada tipus de
sol·licitud de les esmentades anteriorment, d’acord amb el
que preveu la Resolució de 23 d’agost de 2005, de la Direcció General d’Agència Estatal d’Administració Tributària,
per la qual es regula la presentació de determinats documents electrònics en el seu registre telemàtic general.
Article 4. Formes de presentació de determinats models
de declaracions informatives i resums anuals.
1. La presentació dels models de declaració a què es
refereix el present article i que corresponguin a obligats
tributaris que tinguin la forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada s’ha de fer
d’acord amb els criteris que s’especifiquen a continuació:
a) Les declaracions que continguin fins a 49.999
registres s’han de presentar per la via telemàtica a través
d’Internet d’acord amb les condicions generals i amb els
procediments establerts, respectivament, en les normes
reguladores de la presentació dels models de declaració
esmentats a l’apartat 5 del present article.
b) Les declaracions que continguin més de 49.999
registres s’han de presentar per via telemàtica per teleprocés o, si s’escau, en suport directament llegible per
ordinador d’acord amb el que estableixen les normes
reguladores de la presentació dels models de declaració
esmentats a l’apartat 5 del present article.
El suport directament llegible per ordinador ha de
complir les característiques següents:
Tipus: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm.
Capacitat: fins a 700 MB.
Format ISO/IEC DIS 9660:1999, amb extensió o sense
extensió Joliet.
No multisessió.
2. Amb l’excepció del model 390. Declaració resum
anual de l’impost sobre el valor afegit, i sigui quina sigui
la naturalesa de l’obligat tributari o el número de registres
declarats, també és possible la presentació telemàtica per
teleprocés ajustada al que disposa l’Ordre de 21 de
desembre de 2000, per la qual s’estableix el procediment
per a la presentació telemàtica per teleprocés de les
declaracions corresponents als models 187, 188, 190, 193,
194, 196, 198, 296, 345, 347 i 349.
3. Respecte al model 390. Declaració resum anual de
l’impost sobre el valor afegit, es mantenen els supòsits 1,
2 i 3 d’exclusió de la presentació telemàtica assenyalats a
l’apartat Quart. Tres de l’Ordre de 19 de novembre de 2001
per la qual s’aprova el model 390 de declaració resum
anual de l’impost sobre el valor afegit en euros.
4. No es poden presentar declaracions per la via telemàtica per teleprocés quan hagin transcorregut més de
quatre anys a comptar de la finalització del termini reglamentari de presentació de cada declaració. En aquests
casos, la presentació de la declaració s’ha de fer en suport
directament llegible per ordinador.
No obstant això, la possibilitat de declaracions per via
telemàtica per teleprocés quan no hagi transcorregut més
de quatre anys des de la finalització del termini reglamentari de presentació de cada declaració és aplicable, per
primera vegada, per a les declaracions corresponents a
l’exercici de 2005.
5. Els models a què es refereixen aquests articles
són els següents:
Model 180. Impost sobre la renda de les persones físiques. Impost sobre societats i impost sobre la renda de no
residents (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments
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procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans. Resum anual.
Model 187. Declaració informativa d’accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les
institucions d’inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, impost sobre societats i impost sobre
la renda de no residents en relació amb les rendes o
guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les
transmissions o els reemborsaments d’aquestes accions i
participacions.
Model 193. Impost sobre la renda de les persones físiques. Retencions i ingressos a compte sobre determinats
rendiments del capital mobiliari. Impost sobre societats i
impost sobre la renda de no residents (establiments permanents). Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes. Resum anual
Model 198. Declaració anual d’operacions amb actius
financers i altres valors mobiliaris.
Model 390. Declaració resum anual de l’impost sobre
el valor afegit.
Model 345: Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de
previsió social empresarial i assegurances de dependència. Declaració anual.
Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones.
Model 349. Declaració recapitulativa d’operacions
intracomunitàries.
Article 5. Condicions generals per a la presentació telemàtica per Internet de les declaracions corresponents
al model 187.
1. Condicions per a la presentació. La presentació
telemàtica de les declaracions corresponents al model 187
està subjecta a les condicions següents:
a) El declarant ha de disposar de número d’identificació fiscal (NIF).
b) El declarant ha de tenir instal·lat al navegador un
certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional
de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, o qualsevol
altre certificat electrònic admès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, d’acord amb el que preveu l’Ordre
HAC/1181/2003, de 12 de maig, pel qual s’estableixen normes específiques sobre l’ús de la signatura electrònica en
les relacions tributàries per mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Si la presentació telemàtica l’ha de fer una persona o
entitat autoritzada per presentar declaracions en representació de terceres persones, aquesta persona o entitat
autoritzada és qui ha de tenir instal·lat al navegador el
certificat d’usuari.
2. Per fer la presentació telemàtica de les declaracions corresponents al model 187, el declarant, o, si s’escau,
el presentador autoritzat, ha de transmetre els fitxers
ajustats als dissenys de registres tipus 1 i 2 establerts a
l’Ordre de 15 de desembre de 1999, per la qual s’aprova
l’esmentat model.
3. Presentació de declaracions amb deficiències de
tipus formal. En els casos en què es detectin anomalies de
tipus formal en la transmissió telemàtica de declaracions,
aquesta circumstància s’ha de posar en coneixement del
declarant pel mateix sistema mitjançant els corresponents
missatges d’error, perquè ho esmeni.
4. Les persones o entitats autoritzades a presentar per
via telemàtica declaracions en representació de terceres
persones, d’acord amb el que disposen el Reial decret
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1377/2002, de 20 de desembre, que desplega la collaboració social en la gestió dels tributs per a la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris, i l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de
maig, per la qual s’estableixen els supòsits i les condicions
en què es pot fer efectiva la col·laboració social en la gestió
dels tributs, i s’estén aquesta expressament a la presentació telemàtica de determinats models de declaració i altres
models tributaris, poden fer ús d’aquesta facultat respecte
a la declaració a què es refereix aquest article.
Article 6. Procediment per a la presentació telemàtica
per Internet de les declaracions corresponents al
model 187.
1. El procediment per a la presentació telemàtica de les
declaracions corresponents al model 187 és el següent:
a) El declarant es connectarà a la pàgina de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària a Internet, adreça electrònica www.agenciatributaria.es i seleccionarà, dins de
l’Oficina Virtual, el concepte fiscal i el tipus de declaració
a transmetre.
b) A continuació, ha de transmetre la corresponent
declaració amb la signatura electrònica generada en
seleccionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la
Moneda, o qualsevol altre certificat electrònic admès per
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Si el presentador és una persona o entitat autoritzada
per presentar declaracions en representació de terceres
persones, es requereix una única signatura, la corresponent al seu certificat.
c) Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li retornarà en pantalla les dades
del registre tipus 1 validades amb un codi electrònic de
16 caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.
En el cas que la presentació sigui rebutjada, es mostraran en pantalla les dades del registre tipus 1, i la descripció dels errors detectats, i s’han d’esmenar.
El presentador ha d’imprimir i conservar la declaració acceptada, així com el registre tipus 1 degudament
validat amb el corresponent codi electrònic.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre queden derogats tots els preceptes d’ordres ministerials que
regulen normes de presentació de declaracions que
s’oposin al que estableix aquesta Ordre.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i té efectes per als
resums anuals i les declaracions informatives assenyalades en aquesta Ordre el termini reglamentari de presentació dels quals s’iniciï a partir de l’1 de gener de 2008 i per
a les autoliquidacions el termini reglamentari de presentació de les quals s’iniciï a partir de l’1 d’abril de 2008.
No obstant això, l’obligatorietat de presentació telemàtica de les autoliquidacions de l’article 2 és exigible
per a aquelles el termini reglamentari de presentació de
les quals s’iniciï a partir de l’1 d’octubre de 2008.
Madrid, 23 de novembre de 2007.–El vicepresident
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro
Solbes Mira.
Nota: Annexos no traduïts al català; vegeu l’edició en castellà de
l’Ordre EHA/3435/2007, de 23 de novembre, publicada en el BOE núm.
286, de 29 de novembre de 2007, pàg. 48832.
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